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رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
ضاق ِرزق ُُه.
ساء ُخ ُلقُ ُه َ
َمن َ
آن كه اخالقش بد باشد ،روزى اش تنگ مى شود.
(غرر الحكم ،ح )8023
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تازههای مطبوعات
••آرمان ملی-اسماعیلقدیمیدرگفتوگوبااین
روزنامهبابیاناینکه«انسدادفضایمجازیفقدان
گفت و گو را بیشتر میکند ».افــزود « :دولــت باید
ابزارهایشنیدنصدایمردمرابازبگذاردودرآنها
رابهرویمردمنبنددوازراههاییکهبهمسدودشدن
اینگفتوگوکمکمیکندبهشدتپرهیزکند».
••آفتاب یزد -با اشاره به صحبت های عباسعلی
کدخداییباروزنامهاطالعاتدربارهتمایلنداشتن
به حضور در شــورای نگهبان ،نوشت « :خبرهای
غیر رســمــی حــاکــی از آن اســت کــه کدخدایی
سخنگویشوراینگهباناینروزهادرحالبررسی
کاندیداتوری  ۱۴۰۰است».
••هفت صبح  -این روزنامه در گزارشی با تیتر
«اف بی آی در تعقیب هکر ایرانی» به موضوع بهزاد
محمدزاده،هکر ۱۹سالهایرانیکهتوسطافبیآی
بهاتهامدستداشتندرحملهسایبریبهشماریاز
وبسایتهایآمریکایی،پسازشهادتحاجقاسم
سلیمانیتحتتعقیبقراردارد،پرداخت.

انعکاس
••فردا نیوز نوشت  :تا این جای کار فقط تکلیف
کارگزاران با الریجانی روشن است .شاهد آن که
محمد عطریانفر ،عضو شورای مرکزی این حزب،
گفته است که گزینههایی مثل آقای الریجانی که از
چهرههای معقول اصولگرایی است ،میتواند مورد
بحث و گفت وگو قرار گیرد.
••آفتا بنیوز نوشت  :مهدی نصیری؛ سردبیر
سابق روزنامه کیهان و پژوهشگر دینی که مهمان
برنامه «زاویه» شبکه چهارم سیما با موضوع «الزام
حجاب در ایــران» بود از نحوه برخورد با مسئله
حجاب در کشور گالیه کرد.
••تابناک نوشت  :صفحه رسمی لیگ قهرمانان
آسیا ،اظهارات حمید مطهری ،مربی تیم فوتبال
پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیــدار با
التعاون عربستان را تحریف و به جای عبارت خلیج
فارس از واژه جعلی استفاده کرد!

تهران اذانظهر12:58

طلوعآفتاب فردا6:18

غروبآفتاب 19:05

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

اذانمغرب  19 :23نیمه شب 00:16

ظهورنشانههایشکستطرحآمریکابرای
بازگشتتحریمهایشورایامنیت
اینقسمت؛مصاحبه
دبیر سازمان ملل :ما براساس نظر شورای امنیت عمل می کنیم نه آمریکا
با رسانه حامی تحریم

کاربرانفضایمجازیبهمصاحبهعجیب
رئیسجمهورسابقبارادیوفرداواکنشنشاندادند

هادیمحمدی–براساسخوشخیالی
و ادعــای آمریکایی ها  ،ساعت 3:30
بامدادیکشنبهبهوقتتهران ،قطعنامه
هایششگانهایکهبابرجاموقطعنامه
 2231لغو شدند ،باز می گردند اما از
همین حاال نشانه های شکست دوباره
آمریکا و به قول روحانی پیروزی ملت
ایراندرحالآشکارشدناست.
▪ظریف :هیچ اتفاق جدیدی در ۲۰
سپتامبر رخنمیدهد

محمد جــواد ظریف وزیــر امــور خارجه
ایـــران در توئیتی خطاب بــه همتای
آمریکایی خود نوشت« :پمپئو! بازهم
اشتباه میکنی .هیچ اتفاق جدیدی
در  ۲۰ســپــتــامــبــر رخ نــمــیدهــد.
کــافــی اســـت ،قطعنامه  ۲۲۳۱را
بخوانی.حتی بولتون که رئیست را
قانع کــرده بــود تــا بــه تــو دســتــور دهد
«به مشارکت آمریکا در برجام خاتمه
دهــی» ایــن قطعنامه را خــوانــده بود.
آمــریــکــا یــک عــضــو بــرجــام نیست».
دومینیکرابوزیرامورخارجهانگلیس
نیز کــه در واشنگتن بهسر مــیبــرد و
احتمال می رفــت آمریکا بتواند رأی
ایــن کشور را به خــود نزدیک کند به
اختالف نظر دو کشور دربــاره برجام و
بازگرداندن تحریمها علیه ایران اشاره
کرد و افزود که توافق هستهای تا زمانی
که پیمان جدیدی با ایران منعقد نشود
بهقوتخودباقیمیماند.وییادآورشد
که دولت لندن برجام را دور نخواهد
انداخت .وزیر خارجه انگلیس در عین
حالمدعیشدکهلندندرکنارآمریکا

و شرکای اروپــایــی ،تحمل دستیابی
ایــران به سالح هستهای را نــدارد و از
برنامه دونالد ترامپ و ابتکار امانوئل
مکرون بــرای وسیعتر کــردن توافق با
ایرانحمایتمیکند.
▪تیر خالص گوترش به توهم آمریکا

حتی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان
ملل متحد هم قــرار نیست در سیرک
آمریکایی ها نقش داشته باشد  .وی
در پاسخ به این سوال که آمریکا مدعی
است مکانیزم ماشه را فعال کرده  ،در
حالی که تقریبا همه اعضای شورای
امنیت با آن مخالفت کرده و همچنان
در برجام باقی ماندهاند .آیا با شورای
امنیت در این باره همکاری دارید یا با
مقامات آمریکا برای جلوگیری از هرج و
مرج در سازمان ملل تماس داشتهاید؟
تصریح کرد :موضع ما بسیار ساده و به
همان صورت باقی است .این شورای
امنیت بــه عــنــوان یــک رکــن سازمان
ملل متحد اســت کــه وظیفه تفسیر
قطعنامههای شورای امنیت را دارد از
این رو ،ما همان گونه عمل میکنیم که
شورای امنیت عمل کند.

▪رویترز:ترامپبهدنبالصدوریک
فرماناجراییبرایاعمالمجازات
معاملهتسلیحاتیباایراناست

اما یکی از نشانه های دیگر برای پیش
بینی وضعیت روز یک شنبه ،خبری
است که رویترز به نقل از سه منبع آگاه
مخابره کــرده و نوشته است  :ترامپ
قصد دارد با صدور یک فرمان اجرایی،
مــجــازات هایی را علیه هــر کشور یا
شخصی که تحریم تسلیحاتی متعارف
علیه ایران را نقض کند ،اعمال کند.
انتظار می رود صدور فرمان اجرایی
توسط دونالد ترامپ در روزهای آینده
انجام شود که به رئیس جمهوری اجازه
می دهد متخلفان را با مجازات های
ثانویه مجازات و آن ها را از دسترسی
به بــازار ایــاالت متحده محروم کند.
اگـــر چــنــیــن خــبــری درســــت بــاشــد
می توان نتیجه گرفت که آمریکا از فعال
شدن مکانیسم ماشه علیه ایران نا امید
شده باشد چراکه در صورت بازگشت
قطعنامه های گذشته دیگر نیازی به
چنین فرمانی نــبــوده و تحریم های
تسلیحاتی در باالترین سطح خود باز
می گردند.

محمود احمدی نژاد که ظاهرا این روزها هر کاری را برای دیده شدن
انجاممیدهداینبارمصاحبهبارسانهایضدانقالبراانتخابکردوبا
رادیوفردا کهازجملهرسانههایحامیتحریموفشارحداکثریترامپ
علیهایراناست،گفتوگوودوبارهخودراسوژهکاربرانفضایمجازی
کرد .احمدی نژاد در بخشی از این مصاحبه درباره علت نامه نوشتن به
ولیعهدکودککشسعودیبدوناشارهبهجنایاتآلسعود گفت«:هر
انسانیمیتوانددرجهتصلحودوستیوامنیتتالشکند،وظیفهاش
هست ».همچنین درباره عملکرد خود در دوران ریاست جمهوری اش
گفت«:ازحرفهاوعملکردمدردورهریاستجمهوریپشیماننیستم» .
عالوه بر صحبت هایی که احمدی نژاد در این مصاحبه انجام داد ،اصل
اعتباربخشی به رسانه ای که حامی تحریم دارویی ایران است به مذاق
کاربرانتوئیتریخوشنیامدوواکنشهاییرادرپیداشت:
* امثالرادیوفردادنبالجذبمخاطبندوچهکسیبهترازاحمدینژاد
که التماسهایش برای دیده شدن گوش فلک را پاره کرده .مردی که
قاتل کودکان یمن را برادر میخواند عجیب نیست همصحبت رسانه
قاتلینحاجقاسمشود...
* در روزگــاری که مدعیان شرافت عربی با رژیم صهیونیستی صلح
اجباری می کنند ،مصاحبه احمدی نژاد با سازمان سیا که هم حاج
قاسم را ترور کرد و هم حتی از تحریم داروی مردم دریغ نکرد امری غیر
طبیعی نیست! احمدی نژاد به بن سلمان گفته بود برادر ...این همان
عادیسازیاست!
* احــمــدی ن ــژاد  :۱۳۹۹مــن مخالف حصر بـــودم :۱۴۰۰ .من
نمی خواستم سال  ۸۸کاندیدا بشوم :۱۴۰۱ .من مخالف ریاست
جمهوریخودمبودم:۱۴۰۲.منرئیسجمهورنبودم،اشتباهگرفتید.
 :۱۴۰۳مناحمدینژادنیستم.اص ً
الاحمدینژادنمنده؟!
* احمدی نژاد با مصاحبهاش به رسانهای که دست در جیب دشمنان
قسم خوردهمان دارد ،وجاهت بخشید .به گلناز اسفندیاری ،مجری
برنامهکهازبراندازانسلطنتطلباست،رسمیتداد!
*همهچیزمصاحبهاحمدینژادبارادیوفردایهطرف؛تیکهآخرکهمیگه
انشاءا...موفقباشیدیهطرف؛باباتودیگهکیهستیبرایدشمنایران
آرزویموفقیتمی کنی!؟
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خبر

معاون قرارگاه خاتم االنبیا:

ماجرایهواپیمایاوکراینیبه
نظرمنیکجنگالکترونیکیبود

معاون ارزیابی قرارگاه خاتم االنبیا با اشاره به
این که در ماجرای حادثه هواپیمای اوکراینی 
احتمال جنگ الکترونیک هنوز منتفی نشده
 ،گفت که حــدس من ایــن اســت که یک جنگ
الکترونیک بود که توسط آمریکا انجام گرفت .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  ،امیر سرتیپ
عبدالعلی پورشاسب با اشاره به این که جنگ
الکترونیک یک واقعیت است و نمونه های ثابت
شــده ای هم دارد؛ گفت «:به یــاد داریــد که در
سوریه هواپیمای روســی را تر کها زدنــد این
اتفاق یک جنگ الکترونیک بود .یعنی با رادار
و با تصاویر مجازی طوری ترتیب میدهند که
رادار را فریب میدهند و آن را«دارمن» احساس
میکند این هدفی است که باید بزند .تمام قرائن
و شواهد را طــوری جلوه میدهند که باید این
را بزنند ...حتی مراحل بعد خواستند ترتیبی
بدهند تا سوریه هواپیمای مسافربری ما را بزند».
وی در ادامه اظهار کرد «:در رابطه با هواپیمای
اوکراینی ما هنوز بررسی هایمان به آن جایی
که باید نرسیده اســت ...حدس من این است
که یک جنگ الکترونیک بود که توسط آمریکا
انجام گرفت .حتی شلیک موشک کروز را هم از
مرز گزارش کردند ».وی خاطر نشان کرد که در
حادثه هواپیمای اوکراینی هنوز احتمال جنگ
الکترونیک وجود دارد و «هنوز ثابت نشده که
چنین چیزی نبوده است».

